
นายขจร มีมานะ 6211011XXXX
วิทยาการจัดการการตลาด

082-XXXXXXX
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ช่องส าหรับนศ. : 
1)ถ้ามีเอกสารให้กาเครื่องหมายถูก(/) 
ลงในช่อง
2)ถ้าไม่มีเอกสารให้กาเครื่องหมายผิด
(X) ลงในช่อง
3)โปรดเรียงล าดับเอกสารทุกฉบับและ
ต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องโดย
เจ้าของชื่อในเอกสารนั้น ด้วย
ปากกาหมึกแห้ง สีน้ าเงินเท่านั้น

@gmail.com

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอกู้
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขจร มีมานะ 20
ไทย ไทย XXXXXXXXXXXXX
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3 วิทยาการจัดการ

การตลาด 2.56
ปริญญาตรี
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บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ
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บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ
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โรงเรียนXXX
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2560 ม.ปลาย

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ม.6
ปี1
ปี2

เงินที่กู้ยืม : เงินค่าเล่าเรียนและเงินค่าครองชีพท่ีกู้ตลอดท้ังปีการศึกษา

ข้อที6่ : กรณีเคยกูส้ามารถตรวจสอบได้ที่https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547359873
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https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547359873


นายแก้ว มีมานะ

นางรัก มีมานะ
มารดา
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XXXXXXXXXXXXX
นางรัก มีมานะ

ป.6

50
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กรณีที่บิดามารดาไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูหรือเหตุอื่นๆ : ให้นศ.ระบุเพียงชื่อ-นามสกุลเท่านั้น

ขับมอเตอร์ไชต์รับจ้าง

50,000
XXX

ซ่อมเสื้อผ้า
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082-XXXXXXX
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บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ

082-XXXXXXX
XXX

กรณีบิดาถึงแก่กรรม : ให้แนบส าเนา
ใบมรณบัตรโดยให้นศ.ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาเอกสาร

กรณีบิดามีเงินเดือนประจ า : ขอ
หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิป
เงินเดือน

กรณีมารดาถึงแก่กรรม : ให้แนบ
ส าเนาใบมรณบัตรโดยให้นศ.ลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสาร

กรณีมารดามีเงินเดือนประจ า : ขอ
หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิป
เงินเดือน

โรงเรียน

โรงเรียน

กรณีบิดามารดาหย่าร้าง : ให้แนบ
ส าเนาหนังสือส าคัญการหย่าร้าง

กรณีสถานภาพบิดามารดาระบอุื่นๆ: ให้นักศึกษาระบุข้อมูลให้
ชัดเจนและด าเนินการกรอกข้อมูลข้อ14 และท าหน้าที่6เพิ่มเติม
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กรณีบิดาว่างงาน : ให้นศ.เขียน
หมายเหตุหลังที่ว่างในบรรทัดรายได้

กรณีมารดาว่างงาน : ให้นศ.เขียน
หมายเหตุหลังที่ว่างในบรรทัดรายได้

XXXXXXXXXXXXX
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1  ชาย  20  ปีที่3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2 หญิง 

กรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บดิามารดา : หากบิดามารดาไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูหรือเหตุอื่นๆ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลข้อที่14
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กรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บดิามารดามี
เงินเดือนประจ า : ขอหนังสือรับรอง
เงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

18 ม.6 โรงเรียนเด่น
กรณีพี่น้องในข้อ12และ13 :
หมายถึงพี่น้องของนศ.ที่ร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน



ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอกู้

ขจร มีมานะ
นายขจร มีมานะ

5    มิถุนายน  2563

การเลือกความประสงค์จะขอกู้ :
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพควรเลือก
ให้ตรงกับในระบบ e-Studentloan

นศ.ต้องลงลายมือชื่อ-นามสกุลพร้อม
วัน/เดือน/ปี ให้ครบถ้วน และให้ตรง
กับในส าเนาเอกสารต่างๆที่ส่งเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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1  มิถุนายน 2563

ขจร มีมานะ

นายแก้ว มีมานะ
ขับมอเตอร์ไชต์รับจ้าง
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10700

บางพลัด บางพลัด
กรุงเทพฯ 082-XXXXXXX

นางรัก มีมานะ
รับจ้างซ่อมเสื้อผ้า

กรุงเทพฯ
บางพลัด บางพลัด

082-XXXXXXX10700 50,000

295 นครราชสีมา ดุสิต
ดุสิต กรุงเทพฯ

10700

082-XXXXXXX

นางสาวอมรา เหมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(นางสาวอมรา เหมพิทักษ์)
อมรา เหมพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

การลงลายมือชื่อของผู้รับรองฯ : 
ต้องลงให้ตรงกับในส าเนาบตัร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การกรอกข้อมูลของบิดามารดาผู้ปกครอง 
และรายได้ปีละ ต้องระบุให้ตรงกับข้อมูล
ในหน้าที่2และ3 ของกยศ.101

XXX

XXX
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เฉพาะกรณีที่นศ.แจ้งผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา
มารดา หากบิดามารดาไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูหรือ
เหตุอื่นๆให้นักศึกษากรอกข้อมูลหน้าที่6
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1  มิถุนายน 2563

นางเมตตา XXX อาจารย์ที่ปรึกษา
การตลาด

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายขจร  มีมานะ

3 การตลาด
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษาเป็นผู้ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
และมีประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรพิจารณาให้นักศึกษาได้รับการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อในปี2563

(อ.เมตตา XXX)
เมตตา

อาจารย์ที่ปรึกษา
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ขจร มีมานะ
(นายขจร มมีานะ)

รูปถ่ายบ้านของบดิามารดาหรือผู้ปกครอง :
นศ.โปรดใช้ภาพถ่ายปัจจุบันหรือไม่เกิน6เดือน

นศ.ต้องลงลายมือชื่อ-นามสกุลให้ครบถ้วน 
และให้ตรงกับในส าเนาเอกสารต่างๆที่ส่งเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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การวาดแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านของบดิามารดาหรือผู้ปกครอง
นศ.โปรดระบุข้อมูลดังนี้ 
1)ระบุเลขที่บ้าน ตรอก ซอย ถนน ให้ชัดเจน
2)ระบุระยะทาง สายรถประจ าทางที่ผ่าน
3)ระบุจุดเด่นของสถานที่อยู่ใกล้บา้นที่สุด

นศ.ต้องลงลายมือชื่อ-นามสกุลให้ครบถ้วน 
และให้ตรงกับในส าเนาเอกสารต่างๆที่ส่งเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

ขจร มีมานะ
(นายขจร มมีานะ)
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นายขจร       มีมานะ
6211011XXXX 3
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นายขจร มีมานะ 6211011XXXX วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต

1)เย็บหน้า             
กากผ้า
บริจาคให้
ชุมชน    

ที่บ้าน 1/4/63 08.00 
ถึง
12.00

13.00 
ถึง
16.00

4

3
7

ตัดผ้า 
เย็บเข้ารูป 
และแพก
ใส่ถุง

เย็นใจ
ประธาน
ชุมชน

082-
XXXXXXX

แต่ละกิจกรรมที่นศ.เข้าร่วม 
นศ.จะต้องถ่ายภาพร่วมระหว่างนศ.กับผู้รบัรองการเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม , 
เกียรติบัตร , ใบรับรองจากผู้จัดกิจกรรมน้ันๆ
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ภาพถ่ายแต่ละกิจกรรมที่นศ.เข้าร่วม :
นศ.โปรดเรียงล าดับภาพให้ตรงกับบันทึกกิจกรรม
ข้างต้น


